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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 09تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، 
إال اهلل، وحده ال  من يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

صحبه وسلم تسليما صىل اهلل عليه وىلع آهل و-رشيك هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 
 :أما بعد -كثريا

كنا توقفنا يف ادلرس املايض عند عالمات انلصب، أنهيناها، وقلنا األصل فيها يه 
وتكون يف االسم املفرد، ومجع اتلكسري، والفعل املضارع إذا دخل عليه ناصب ، الفتحة

األلف، ويه تكون يف األسماء اخلمسة ، وينوب عن الفتحة ولم يتصل بآخره يشء
، ن عالمة للنصب يف مجع املؤنث السالم فقطالكرسة وتكو، وتنوب عن الفتحة خاصة

، والفرق بينهما ايلاء ويكون عالمة للنصب يف املثىن ومجع املذكر السالموينوب عنها 
أن املثىن ما قبل ايلاء مفتوح، وما بعده مكسور، ومجع املذكر السالم ما قبل ايلاء 

يف الفعل حذف انلون ويكون مكسور وما بعده مفتوح، وينوب عن الفتحة أيضا 
واتصل بآخره ألف االثنني أو واو اجلماعة أو ياء املؤنثة ، املضارع إذا دخل عليه ناصب

 .املخاطبة

 

 ]عالمات اخلفض[

 بعد ذلك عالمات اخلفض 

 )َوِلْلَخْفِض َثَلاُث َعَلاَماٍت: اْلَكسَْرةُ، َواْلَياُء، َواْلَفْتَحُة.

َفأَمَّا اْلَكسَْرُة: َفَتُكوُن َعَلاَمًة ِلْلَخْفِض فِي َثَلاَثِة َمَواِضَع: ِفي اْلِاْسِم اْلُمفَْرِد 

 اْلُمْنَصِرِف، َوَجْمِع التَّْكسِرِي اْلُمْنَصِرفِ، َوِفي َجْمِع اْلمَُؤنَِّث السَّاِلِم.( 
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، وينوب عنها ايلاء، عالماته سابقا، األصل يف هذه العالمة يه الكرسة (، بينا)اخلفض
ِم وينوب عنهما الفتحة، فأما الكرسة تكون عالمة للخفض يف ثالثة مواضع ) ِسا االا

الِمِ  اُمَؤنَِّث السَّ اُمناََصِِف، َوِِف مَجاِع ال ِسريِ ال اُمناََصِِف، ومََجاِع اتلَّكا َرِد ال اُمفا  (.ال

 

 ]املتمكن األمكن، واملتمكن غري األمكن[

(، فقط زدنا ومجع اتلكسري، ومجع املؤنث السالم، فلكها سبق تعريفها االسم املفرد،أما ) 
قيدا وهو )املنرصف(، املنرصف أي اذلي يقبل الرصف، أي يقبل اتلنوين، سبق أن أخذنا 
االسم، وعالماته، وقلنا إن االسم منه املعرب ومنه املبين، املعرب ما تغري آخره الختالف 

قديرا، واملبين ما الزام حالة واحدة، هذا املعرب ىلع العوامل ادلاخلة عليه لفظا أو ت
(، هؤالء(، )حيثقسمني متمكن أمكن، ومتمكن غري أمكن، واملبين وضحناه )

، أما أسماء االستفهام، هذه لكها مبنية، األسماء املوصولة، أسماء الرشط(، سيبويه)
وين إىل تنوين، هذا املعرب، فنجد أن حركة اآلخر تتغري، يعين من ضمة إىل فتحة، من تن

ضمتني، وفتحتني، -اتلغري من ضمة إىل فتحة، نسميه متمّكن، إىل كرسة وتنوين 
إذا قبل هذا اكن أمكَن، وإذا لم يقبلها اكن غري أمكن، اآلن سنعرف مىت  -وكرستني

يكون أمكنا ومىت يكون غري أمكن، فاملتمكن معناه معرب يتغري من ضمة إىل 
اتلنوين فهو متمكن أمكن، متمكن تمّكن من اتلغري، فتحة، فإن قبل الكرسة و

وازداد تمّكنا ألنه يقبل الكرسة والفتحة والضمة واتلنوين، ومتمكن قبل اتلغرّي لكنه 
 غري أمكن، لم تقو درجته يف اإلماكن إىل أن يقبل الكرسة واتلنوين.

االسم املفرد )فـ املنرصف هو املتمكن األمكن، يقبل اتلغري ويقبل الكرسة واتلنوين،  
املنرصف(، هو ما ليس مثىن وال مجع، ويقبل اتلنوين والكرسة، )مجع اتلكسري(، سبق 

 تعريفه )املنرصف(، معناه متمكن أمكن، )مجع املؤنث السالم( سبق.

 : متمكن غري أمكن لم أفهمه.الطالب
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: متمكن يقبل اتلغيري، معرب، لكن ال يقبل الكرسة وال اتلنوين فهذا غري الشيخ
أمكن، يعين هو تمّكن من اتلغيري، لكن ليس بقوة، ليس بتلك ادلرجة، فهو غري 
أمكن غري خالص يف اإلماكن، ألنه ال يقبل الكرسة، ال يقال )مررت بأمحِد(، نقول 

 )بأمحَد(، ال نقل )جاء أمحٌد(، و)رأيُت أمحًدا(، أو )مررُت بأمحٍد(، ال يقال هذا.

 : هو املمنوع من الرصف؟الطالب

: ممنوع من الرصف، ما معىن ممنوع من الرصف؟ ال يقبل الكرسة، ال يقبل اتلنوين، شيخال
إذن هو متمكن غري أمكن، قابل  -أي الكرس واتلنوين-هو قابل للتغري ولم يقبل هذا 

 لكن ليس ألن يقبل لك اتلغريات، قبل بعضها.

 يف االسم املفرد، تقول )جلسُت يف املسجِد(.

ُمهُ يِف ُبيُ قال تعاىل }  َكَر فِيَها اسا نا تُراَفَع َوُيذا
َ
ُ أ ِذَن اَّللَّ

َ
، )بيوت(، مجع 36{انلوروٍت أ

 تكسري، سبق معنا.

يف مجع املؤنث السالم )مررت باملسلماِت(، )سلمت ىلع املؤمناِت(، )نقلُت ادلرَس إىل  
اثَاِت يِف ااملؤمناِت(، يكون جمرورا وعالمة جره الكرسة، } ، 4{الفلقلاُعَقدِ َوِمنا ََشِّ انلَّفَّ

، جمرور حبرف 1{العادياتَوالاَعاِديَاِت َضباًحاجمرور باإلضافة، وعالمة جره الكرسة، }
 القسم، وعالمة جره الكرسة.

 

 ]مىت تكون ايلاء عالمة للكرسة؟[ 

َسةِ، َوِفي )َوأَمَّا اْلَياُء: َفَتُكوُن َعَلاَمًة ِلْلَخْفِض ِفي َثَلاَثةِ َمَواِضَع: ِفي اْلَأْسَماِء اْلَخْم

 التَّْثِنَيِة، َواْلَجْمعِ.(

أما ايلاء فتكون عالمة للخفض يف املثىن، ومجع املذكر السالم، األسماء اخلمسة أيضا، 
َ َعلَياهِ قال عز وجل } ِمننَِي رَِجاٌل َصَدُقوا َما ََعَهُدوا اَّللَّ اُمؤا ، وقوهل تبارك 23{األحزابِمَن ال
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َداُر َفَك وتعاىل } ِ
ا

ا اجل مَّ
َ
ِ وَأ ِ يَتِيَمنيا َوإِذا قَاَل إِباَراِهيُم ، وقوهل تعاىل }82{الكهفَن لُِغاَلَمنيا
بِيِه آَزرَ 

َ
ِخيَك ، وقال عز وجل }74{األنعامأِل

َ
، ابلاء 35{القصصقَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ

حرف جر، وأيخ اسم جمرور عالمة جره ايلاء ألنه من األسماء اخلمسة، و)ألبيه(، أيضا، 
 ف جر وأيب اسم جمرور.ابلاء حر

، هذا غري 1(حىت اللقمَة جتعلُها يف يِف امرأتَِك لك بها صدقةوقوهل صىل اهلل عليه وسلم )
موجود عند غري املسلمني، هذا ال جتده إال يف اإلسالم، وهم يقولون إنهم يكرمون 

س، وىلع األبواب، جتعل املرأة، هم يدنّسون املرأة، املرأة عندهم سلعة ُُتمل يف األكيا
سلعة تباع، املرأة مقام اعيل ال تصل إيله األاعدي، ال بتنجيس وال بتدنيس، لكن أهل 

ابلاطل يقلبون احلقائق، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ملا أراد سعد أن يتصدق 
َك إنك إن تَذَر ورثتبكل ماهل وقال: ما عندي ورثة، قال انليب صىل اهلل عليه وسلم )

أغنياَء ، خرٌي من أن تَذَرهم َعلًة يتكففون انلاَس. ولسَت تنفُق نفقًة تبتيغ بها وجَه اهللِ، 
ِجراَت بها. حىت اللقمَة جتعلُها يف يِف امرأتَِك 

ُ
، يعين يف فمها يؤلكها، هذه تعترب صدقة، 2(إال أ

 إىل اهلل.إذا ابتىغ بذلك وجه اهلل، واستحرض انلية يف اتلقرب 

ًراقال عز وجل } تالُو َعلَياُكما ِمناُه ِذكا
َ
ِ قُلا َسأ ننَيا لُونََك َعنا ِذي الاَقرا

َ
أ ، 83{الكهفَويَسا

ومثله يقال يف احلمو )محيها(، أو )محيك(، )سلّم ىلع محيها(، أو )سلم ىلع محيك(، إذن 
 .ايلاء تكون عالمة للخفض، يف املثىن واملذكر السالم واألسماء اخلمسة

 

 ]مىت تكون الفتحة عالمة للخفض[

 الَّذِي َلا َيْنَصِرُف(.  )َوأَمَّا اْلَفْتَحُة: َفَتُكوُن َعَلاَمًة ِلْلَخْفِض ِفي اْلِاْسِم

 

                                                           
 [1628]صحيح مسلم  1
 ]نفس المصدر السابق[ 2
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 ]املمنوع من الَصف[

هو االسم اذلي هذا االسم اذلي ال ينرصف فيه حاكية طويلة، االسم اذلي ال ينرصف ) 
تان إحداهما ترجع إىل اللفظ، واألخرى ترجع إىل أشبه الفعل، اجتمعت فيه علتان فرعي

هو االسم (، نرشح )املعىن تمنعه من الَصف، أو ما قامت فيه علة تقوم مقام العلتني
(، يعين شابهه وماثله من حيث أن الفعل فيه علتان، أي وصفان اذلي أشبه الفعل

يح، ىلع القول (، ويه أن الفعل مشتق من املصدر ىلع الصحإحداهما ترجع إىل اللفظ)
حيث أن الفعل  ن( ماملعىنواألخرى ترجع إىل هو األصل، وليس الفعل، ) إن املصدر

 حيتاج إىل فاعل، هاتان هما العلتان.

(، العلتان يف الفعل موجودتان، الفعل مشتق من أشبه الفعل، اجتمعت فيه علتان)
نه، ألن أصل الفعل االسم، والفعل حيتاج إىل االسم، الفعل مشتق من االسم أي مأخوذ م

هو املصدر، فيؤخذ الفعل من املصدر، كما يؤخذ أيضا اسم الفاعل كـ)مَدْحِرٌج(، 
 )يُدحِرُج(، الفعل املضارع، لكن األصل مصدره.

األمر اثلاين أن الفعل حيتاج إىل فاعل، فاألوىل علة يف اللفظ، واثلانية علة يف املعىن، 
وهلذا قلنا علتان فرعيتان، ألن اذلي يؤخذ من غريه يكون فراع عنه، غريه األصل وهو 
 الفرع، واثلاين وهو أن الفعل حيتاج إىل فاعل، فمادام حيتاج إيله، فغريه أصل وهو فرع.

علتني فرعيتني، إحداهما ترجع إىل اللفظ، معىن فرعية أي مأخوذة من  قلنا البد من
أصل، ألن الفعل يشتق من االسم اذلي هو املصدر، والفعل حيتاج إىل فاعل لّما نقول 
)رضب(، من أين أخذناه؟ من )الرضب(، لم؟ ألن الرضب يدل ىلع حدث، وهو املعىن 

ث ويشء زائد، وهو الزمن املايض، اذلي هو جمتمع يف اذلهن، لكن رضَب يدل ىلع حد
فأين األصل؟ االسم، ما دل ىلع يشء واحد، أما ما يتفرع عنه، فيدل ىلع اليشء وزيادة، 

 )رضَب(، يدل ىلع الفعل وىلع زمن ماض، فدل ىلع أن هذا فرع عن ذاك.
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من باب اتلمثيل فقط، باب اخلشب من أين مأخوذ؟ الشجر، أصله املادة، ابلاب فيه أصل 
دة وزيادة، من باب اتلقريب، فإذن الرضب يدل ىلع احلدث نفسه، يعين املعىن املتخيل املا

يف اذلهن، لك واحد يتصور ما معىن الرضب، إيقاع األلم ىلع غريك بيشء، برميه حبجر، 
مه ىلع وجهه، ىلع ظهره، رضبه ىلع جممع ايلد، وفيه رضب خاص طلبعصا، حبديدة، ب

 .1باجلزائريني وهو انلطح

، هذا الفعل احتاج إىل -زيد-هذا من حيث اللفظ، من حيث املعىن من رضب؟ هو 
فاعل، هذا من حيث املعىن، مادام هذا احتاج إىل هذا، فهذا أصل وهذا فرع عنه، هذا 

مروا(، هذا من حيث املعىن، ملا نقول: رضب، حنتاج أن نتم املعىن فنقول )رضَب زيٌد ع
الالكم، مادام هذا احتاج إىل هذا، فاثلاين بالنسبة لألول  الفعل ملا قلناه احتجنا أن نتمّ 

أصل، وهذا متفرع عنه، كأنه مرتتب عليه، حيتاج إيله، مادام هذا حيتاج إىل اآلخر 
الفعل حيتاج إىل الفاعل، فالفاعل أصل هل، من حيث املعىن، ليس من حيث اللفظ، 

، ما عنده عالقة به، وراء وباء دضا، وذاك ايلاء والزاي وادلالذا دخل هلا، هواحلروف ال 
هذا أصل وهذا فرع من حيث املعىن، من حيث املدلول وما اذلي تفهمه، نفهم أن 

)رضب(، حيتاج إىل فاعل، ومادام حيتاج إيله فهو أصل هل يستند عليه، ومادام يستند 
  العلتني الفرعيتني.عليه إذن هو بالنسبة هل فرع، هذا معاىن

هذا االسم شابه الفعل، مادام يشبهه، هل الفعل تدخل عليه الكرسة؟ يدخل عليه 
(، لكن هذه القاعدة ال يلزم أنها ما أشبه اليشء أعطي حكمهاتلنوين؟ ال، القاعدة )

تطرد يف لك الفروع، فإذن االسم اذلي ال ينرصف يشبه الفعل فيعطى حكمه، معىن 
 تلحقه الكرسة ال يدخله تنوين، وحنن قلنا إن هذا االسم متمّكن، عطى حكمه أي اليُ 

قابل للتغري، لكن هذا اتلغري ليس تاما اكمال يف يشء دون يشء، إذن فهو متمكن 
 هما وتندرج بعد ذلك األمثلة. غري أمكن، اآلن نأيت ونقول: هاتان العلتان ما

 وصفية.= أما اليت ترجع بالنسبة للمعىن، فيه: العلمية وال1 
                                                           

 ]قال شيخنا هذه الجملة مبتسما، مالطفا للطلبة[ 1
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= أما ما ترجع إىل اللفظ فعندنا ست: اتلأنيث لغري األلف، والعجمة، والرتكيب، زيادة 2
 األلف وانلون، وزن الفعل، والعدل.

إذن االسم حىت يكون ال ينرصف، البد أن تكون فيه علتان، إحداهما من حيث 
إما  اللفظ، واألخرى من حيث املعىن، إذن ال بد من علتني ال تكيف علة واحدة،

 إحدى هذه الست، وإما الوصفية مع إحدى ثالث فقط.

 = فالعلتان الفرعيتان اللتان ترجعان إىل املعىن فهما العلمية والوصفية:1

أ= أما العلمية مأخوذة من الَعلَم، والَعلَم املراد به هو االسم اذلي دّل ىلع مسًّمى معينا 
 (، وحنوه.بغري واسطة، كـ )زيد(، و )مكة(، و)اعئشة(، و)محزة

ُ الُمَسََمن  ٌم ُيَعنِين لَقاً *اسا نَِقا.ُمطا  ** َعلَُمُه َكَجَعَفٍر وَِخرا
َقٍم َوَهيالٍَة َوَواِشِق.   َوقََرٍن َوَعَدٍن َوالِحِق *** َوَشذا

ب= أما الوصفية مأخوذة من الوصف واملراد به الوصف الرصيف، وهو اسم الفاعل، واسم 
م اتلفضيل ... ، وهذا يأيت معنا يف الرصف، وأوزانه يف املفعول، أو الصفة املشبهة، اس

الرصف، لكن هذا معناه الوصف الرصيف، يدل ىلع وصف كقولك مثال )عطشان(، 
يدل ىلع وصف، و)غضبان(، ومثل )مثىن(، يعين اثنني اثنني، هذا وصف، )جاء الطلبة 

و )مثىن(، ىلع مثىن مثىن( هذا وصف، )عطشان(، ىلع وزن فعالن، اسم فاعل، مبالغة، 
 وزن )َفْعىَل(، اسم أيضا يعين وصف اهليئة، و)ثُناء(، أيضا اثنان اثنان.

= اآلن العلة اليت ترجع إىل اللفظ، أما العلة اليت ترجع إىل اللفظ، فيه الست املذكورة، 2
اتلأنيث بغري األلف، والعجمة، والرتكيب، وزيادة األلف وانلون، ووزن الفعل، والعدل، 

 الرصف ما ييل: فيمنع من

أ= مااكن علما وهو مؤنث بغري األلف، مثاهل )اعئشة(، اعئشة علم، تدل ىلع أنىث اسمها 
اعئشة، ويه مؤنث باتلاء وليس باأللف، هذا ممنوع من الرصف، نقول )جاءت اعئشُة(، 
ال تقل: اعئشٌة، و )رأيت اعئشَة(، ال تقل )اعئشًة(، و)مررت بعائشَة(، ال تقل: بعائشِة، 
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ال بعائشٍة، وأما املؤنث باأللف يكيف كونه باأللف مانعا من الرصف، سواء اكن علما و
 ، وحنوه، هذه ستأتينا، علة واحدة تكيف.(حبىل)، و(سلًّمـ)أو ليس بعلم، ك

قلنا اتلأنيث بغري األلف كـ)اعئشة(، فعائشة مؤنث لفظا ومعىن، من حيث املعىن يه 
ئشة(، و)زينب(، هذا مؤنث حقيقة، لكن اتلأنيث )اع تاءامرأة، ومن حيث اللفظ فيه 

اللفظ ال يدل ىلع اتلأنيث، هذا مؤنث معىن ال لفظا، األول مؤنث لفظا ومعىن، واثلاين 
معىن ال لفظا، ومن ثمة )محزة(، و)طلحة(، و)عبيدة(، و)أسامة(، فهذا مؤنث لفظا ال 

 معىن، هذا اجتمع فيه علم واتلأنيث بغري ألف.

ن الرصف البد فيه من علتني إحداهما ترجع إىل اللفظ، اكتلأنيث قلنا االسم املمنوع م
بغري ألف وكونه علما، إذن هذا فيه علتان، وباتلايل يمنع من الرصف، لكن مثال 

 )شجرة(، مؤنثة باتلاء، لكن هل يه علم؟ ليست بعلم، هذا ينرصف.

شاء اهلل، هذه العقبة الكؤود نواع ما، اذلي يفهم هذا ادلرس فإن ابلايق سهل إن 
فـ)شجرة(، هذه مؤنثة باتلاء، لكن ليست علما، ال تدل ىلع يشء معني، ومثله أيضا 
)حممد(، علم، لكن ما هو مؤنث ال باتلاء وال بغري اتلاء فهذا ينرصف، إذن قلنا يمنع 

 من الرصف أوال مااكن علما مؤنثا بغري األلف.

)هارون(، )إدريس(، وغريه، ما ب= مااكن علما أعجميا: مثاهل )إبراهيم(، و)موىس(، و
املقصود بالعجمة؟ اسم ليس عربيا، برشط أن يستعمل عند العجم علَما، فإن استعمل 

عند العجم ال ىلع أنه علم، جاز رصفه، مثل لكمة )استربق(، هذا نوع من احلرير، 
وليس من لغة العرب، لغة أعجمية، وهو موجود يف القرآن، هل هو من توافق اللغات؟، 

من كرثة االحتاكك عّرب؟ أو لفظ أعجيم جاء يف القرآن الكريم وهو يشء نادر فال أو 
، 6{املزملإِنَّ نَاِشَئَة اللَّيالِ يقدح يف احلكم الغالب؟ هذا موضوعه هو علوم القرآن }

 )ناشئة(، لفظ أعجيم، وتنّون، ليس علما.

 : نقول أعجيم أو عجيم؟الطالب
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بني العجيم واألعجيم أن العجم هو من لم  : أعجيم وعجيم، يقولون الفرقالشيخ
يكن من العرب، العجيم ما ليس بعريب، سواء تكلم العربية أو ال، واألعجيم هو من 

 ال حيسن العربية، قيل هذا اتلفريق.

فهنا العلمية مع العجمة، كونه اسما أعجميا أدق، ويطلق هذا ماكن هذا ىلع لك حال، 
لعجم، كـ)إبراهيم(، و)إسماعيل(، )أيوب(، ويستعمل هذا اللفظ علما يف لغة ا

 و)إدريس(، و)يونس(، و)مياكئيل(، و)إرسائيل(، و)موىس(، و)عيىس(، و)هارون(.

ج= ثاثلا أن يكون علما مع الرتكيب: واملقصود بالرتكيب هو الرتكيب املزيج كـ)معدي 
 كرب(، ايلاء جتمع وتفصل، و)بعلبك(، )حرضموت(، هذا هو الرتكيب.

العلمية مع زيادة األلف وانلون، أن يكون علما زيد يف آخره ألف ونون  د= رابعا
 كـ)عثمان(، )غطفان(، )نبهان(.

 


